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أخبار سوق الغاز الطبيعي المصري:
المهندس طارق المال فى كلمته بمؤتمر أديبك :اإلصالحات التى تمت فى قطاع البترول والغاز أظهرت نتائج مبشرة
البتول ر
أكد المهندس طارق المل وزير ر
والتوة المعدنية أن جائحة كوفيد" 19-كورونا" وتداعياتها
عىل مستقبل الطاقة أوضحت أن التعاون صار حتميا بي الجميع لتأمي إمدادات الطاقة ومواكبة
ر
التحوالت المحتومة ر
والشكات
الت فرضتها الجائحة وتلف آثارها السلبية عىل الحكومات
االفتاضية بمؤتمر أبوظت الدوىل ر
ر
للبتول "أديبك
واألنشطة االستثمارية .وخلل الجلسة الوزارية
 – "2020الذى تقام فاعلياته بدولة االمارات العربية من  12-9نوفمت الحاىل -أكد المل ف كلمته
أن نجاح انعقاد المؤتمر هذا العام يعد بارقة أمل ر
مبشة وشهادة عىل قدرة صناعة الطاقة العالمية
ر
عىل المقاومة والتكيف ف ظل القيود واإلجراءات االحتازية الحالية ،حيث يتيح لكل أطراف
الصناعة التجمع وتبادل اآلراء واألفكار وعقد النقاشات البناءة من أجل مستقبل ر
مشق للجميع.
وأشار الوزير إىل ما تتمتع به مص من تاري خ مزدهر ودور مؤثر بالمنطقة وأن هذا نابع من اإليمان العميق بأهمية التعاون اإلقليىم والدوىل وأنه
الت اتخذتها مص ف مبادرتها إلنشاء منتدى غاز رشق المتوسط ،واستعرض الخطوات الثابتة ر
الدافع وراء المبادرة ر
الت اتخذتها مص ف مجال
الطاقة نحو تحقيق كامل لسياسات الحوار بي الدول المنتجة والمستهلكة للغاز ودول العبور ف المنطقة ونجاحها ف أن يصبح منظمة.
وأضاف الوزير أن مص استطاعت القيام بدور إقليىم متمت ف قطاع الغاز من خلل اإلنجازات ر
الت تحققت محليا خلل الست سنوات الماضية،
مما مكنها من التواجد ف مصاف الدول المنتجة للغاز ف المنطقة ،استعادة ثقة كتى ر
الشكات العالمية وجذب رشكات ومستثمرين جدد للسوق
المصى وتحقيق نجاحات متمتة ف التوسع ف استخدام الغاز الطبيىع سواء ف محطات الكهرباء أو المنازل أو كوقود للسيارات.
وأوضح المل أن كل هذه االنجازات جاءت نتيجة اإلصلحات الجريئة ر
الت نفذتها الحكومة المصية خلل الست سنوات الماضية ،وقد تم اختبار
هذه اإلصلحات بالفعل خلل التحديات ر
الت فرضتها جائحة كوفيد 19-وتبعاتها وأثبتت فاعلية واستدامة هذه اإلصلحات ،وتماشيا مع
استاتيجية الحكومة ،قام قطاع ر
ر
البتول والغاز المصى باتخاذ خطوات جريئة الستغلل كافة إمكانيات القطاع لضمان تأمي موارد الطاقة ودعم
الفرص االستثمارية وتحقيق االستدامة المالية وتعزيز النمو االقتصادى لمص.
الت تم تطبيقها ف قطاع ر
ر
وأعرب المل عن شعوره بالفخر بأن اإلصلحات ر
المبشة ف االقتصاد
البتول والغاز نجحت بالفعل وظهرت نتائجها
ر
ر
المصى بحواىل 2ر 1تريليون جنيه إجماىل االستثمارات خلل الفتة من  2014حت  ،2020كما أشار إىل أنه تم توقيع  14اتفاقية جديدة ف عدة
مناطق امتياز بجميع أنحاء مص خلل ر
الفتة من مارس ر
حت أكتوبر .2020
واختتم الوزير كلمته بأنه خلل الست سنوات الماضية ،تم توقيع  86اتفاقية مع رشكات ربتول عالمية ر
بالتام انفاق حواىل  15مليار دوالر  ،وقفزت
معدالت اإلنتاج لتصل إىل أعىل مستوى لها ف تاري خ مص لتصل إىل 9ر 1مليون برميل زيت مكافء يوميا ف أغسطس  ،2019وعلوة عىل ذلك،
الكتونية لضمان شفافية ووضوح بيانات مص الجيولوجية ،ر
والت تعد منصة ر
فالوزارة بصدد إطلق بوابة مص للبحث واالستكشاف ر
للتوي ج
الت يطرحها قطاع ر
البتول والغاز المصى ف مجال البحث واالستكشاف  ،وأشار إىل أنه ف عام  ،2019تم جذب اثني من أكت ر
للمزايدات ر
الشكات
ر
ر
ر
ر
العالمية ،وهم شيفرون واكسون موبيل لتداد عدد الشكات العالمية العاملة ف مجال البحث واالستكشاف للبتول ليصل إىل اكت من  60شكة
يعملون ف  164منطقة امتياز.

مباحثــات مصريـة كوريـة في مجـال البتـرول والغـاز
البتول ر
عقد المهندس طارق المل وزير ر
والتوة المعدنية جلسة مباحثات ثنائية مع سفت كوريا الجنوبية الجديد بمص هونج جي ووك والذى
المشوعات ر
البتولية وسبل تطوير ر
الشكات الكورية المتخصصة ف مجال تنفيذ ر
تسلم مهام عمله مؤخرا حيث تم استعراض أنشطة ر
الشاكة بي
المشوعات ر
البتول والغاز ر
رشكات البلدين ف مجاالت ر
البتولية ر
والبتوكيماويات .وأكد المل خلل اللقاء أن هناك العديد من ر
الت تعد بمثابة فرص
ر
ر
ر
واعدة أمام ر
المشوعات البتولية خلل الفتات الماضية  ،مؤكدا عىل أهمية
الشكات الكورية بعد نجاحها ف تنفيذ والمشاركة ف العديد من
االستمرار ف دعم ر
الشاكة والتعاون ف اطار العلقات المتمتة بي البلدين.

الت شاركت ف تنفيذ ر
وشهد اللقاء استعراض مجاالت عمل رشكة  GSالكورية للهندسة والمقاوالت ر
مشوع مصفاة المصية للتكرير بمسطرد.
ومن جانبه أعرب السفت الكورى عن تطلع بلده لتعميق العلقات االقتصادية والتجارية مع مص والرغبة القوية من ر
الشكات الكورية العملقة
ر
للدخول والعمل ف عدة مجاالت بمص وخاصة مجال ر
االستاتيجية بينهما خاصة وأن التعاون قائم منذ سنوات
البتول والغاز  ،ف ظل العلقات
طويلة..
نقال عن وزارة البترول والثروة المعدنية

أخبار سوق الغاز الطبيعي المصري:
" الندوة االفتراضية " مستقبل البترول والغاز المصرى  ..التحديات والفرص "
والتوة المعدنية أن ر
البتول ر
أكد المهندس طارق المل وزير ر
استاتيجية اإلصلح االقتصادى ر
الت تبنتها الحكومة المصية منذ نحو  6سنوات
ساعدت ف وضع االقتصاد المصى عىل الطريق الصحيح والحفاظ عىل ما حققه من تقدم ف مواجهة االثار الحادة لجائحة فتوس كورونا
المستجد ر
والت اضت باقتصادات العديد من دول العالم  ،مشتا اىل ان الدعم القوى من الرئيس عبدالفتاح السيىس وجهود الحكومة قد ساهما
ف قيادة مص نحو بلوغ التوازن الصحيح مابي احتواء الجائحة واولويات التنمية.
االفتاضية "مستقبل ر
جاء ذلك ف مستهل كلمته خلل الندوة ر
البتول والغاز المصى  ..التحديات والفرص" ر
والت عقدت ضمن فعاليات " أسبوع
مص" الذى تنظمه جمعية االعمال المصية التيطانية وغرفة التجارة التيطانية بالقاهرة والسفارة التيطانية بحضور السفت التيطات بالقاهرة
كملتق ر
ر
افتاض يجمع المسئولي التنفيذيي وصناع القرار ف مص مع
وسفت مص ف لندن ورئيس مجلس االعمال المصى التيطات وذلك
المستثمرين التيطانيي تحت شعار "اقتصاد مص األخص  ..منصة نحو األعمال الدولية ".
وأضاف المل ف الندوة ر
الت شارك فيها المهندس خالد قاسم رئيس رشكة شل مص والمهندس كريم
بدوى مدير رشكة شلمتجت العالمية بمص ر
وشق المتوسط والمهندس خالد أبو بكر رئيس مجموعة
طاقة عربية أن صناعة ر
ر
البتول والغاز تعرضت خلل عام  2020ألشس تحديات وصدمات ف
تاريخها ف ظل ظروف عالمية غت المسبوقة ،مشتا إىل أن قطاع ر
البتول والغاز ف مص مض بثبات
نحو تحقيق أهدافه وخططه االستثمارية بالرغم من هذه الظروف مما يعكس كفاءة واستدامة
ر
االستاتيجية لهذا القطاع الحيوى وفعالية اإلصلحات الجريئة ر
الت تم تنفيذها لتطويره.
الخطط
المؤشات اإليجابية لقطاع ر
ر
البتول والغاز ف مص خلل األشهر األختة لجائحة فتوس كورونا ر
والت شهدت توقيع 14
واستعرض المل عددا من
ر
اتفاقية جديدة ف ر
ر
الفتة من مارس إىل أكتوبر مع كتيات الشكات العالمية للتوسع ف البحث عن الغاز الطبيىع والبتول ف مص بعدد من المناطق
الجديدة والواعدة ،الفتا إىل إنه بالرغم من التحديات المشار إليها إال أن الرئيس عبدالفتاح السيىس قام بتدشي وافتتاح اثني من أكت ر
مشوعات
تكرير ر
البتول ف مص مؤخرا متمثلي ف مصفاة المصية للتكرير ر
ومشوع إنربك بإجماىل استثمارات 5ر 4مليار دوالر ،مؤكدا إنه جار العمل عىل
ر
مشوعات تكرير أخرى باستثمارات 7ر 5مليار دوالر وهو ما يسهم ف تحقيق االكتفاء الذات من المنتجات ر
تنفيذ  3ر
البتولية بحلول عام .2023
وأكد المل أن مبادرة مص ف عام  2018للدعوة لتأسيس منتدى غاز رشق المتوسط تمض عىل الطريق الصحيح موضحا أن هذه المبادرة جاءت
من منطلق ايمان مص بأهمية التعاون االقليىم واالستفادة من الغاز الطبيىع كمحفز للسلم بدال من التاع ،وهو ما يعكسه نجاح مص مع رشكاؤها ف
منتدى غاز رشق المتوسط ف سبتمت الماض بالتوقيع عىل ميثاق تحويل المنتدى لمنظمة دولية حكومية مما يعد إنجازا هاما للتعاون اإلقليىم ف
ر
المشتكة لدول المنتدى وتوفر اإلرادة للتعاون رغم التحديات العالمية غت المسبوقة.
رشق المتوسط وانه يعكس الرؤية
وأضاف ان هذا المنتدى يدعم عملية تكوين سوق غاز إقليىم يخدم مصالح الدول األعضاء من خلل تأمي العرض والطلب وتحقيق أقض استفادة
من تنمية الموارد وتكلفة البنية التحتية وتحسي العلقات التجارية واألسعار التنافسية  ،باإلضافة إىل االستفادة بكفاءة من البنية التحتية القائمة
بالفعل والجديدة  ،فضل عن االستفادة من الدور الحيوى للقطاع الخاص ف صناعة الغاز من خلل إنشاء اللجنة االستشارية لصناعة الغاز؛ وىه
ذراع القطاع الخاص والصناعة بالنسبة لمنتدى غاز رشق المتوسط وتضم رشكات ر
البتول العالمية ر
والشكات التابعة للدولة والمؤسسات المالية
ر
والمشتيات والتشييد ر
وشكات الخدمات والمنظمات الدولية لتعزيز المزيد من التعاون واالشاع بتنفيذ ال ر
مشوعات واألنشطة
ومقاوىل الهندسة
ر
المباشة .وأكد المل عىل تطلع مص لتحقيق مزيد من النتائج االيجابية للتعاون ف مجال الغاز الطبيىع ف منطقة رشق المتوسط
واالستثمارات
ر
النابضة بالحياة لضمان مستقبل مشق ومستدام لشعوب الدول.
البتول والغاز المصية ف عام  2020ر
كما أكد أن جميع النجاحات لصناعة ر
تأت استمرارا للنجاحات ر
الت تحققت خلل السنوات الست الماضية وف
ر
الذات من الغاز من خلل العديد من ر
مشوعات تنمية وانتاج الغاز الكتى بالبحر المتوسط باستثمارات تزيد عن  30مليار
مقدمتها تحقيق االكتفاء
دوالر خلل السنوات الخمس الماضية مما أدى اىل تحويل مص إىل أحد أكت منتج الغاز ف المنطقة و استعادة ثقة كتى ر
الشكات العالمية وجذب
.العبي ومستثمرين جدد ف مجال ر
البتول والغاز بالسوق المصية .وأضاف أن هناك العديد من اإلنجازات ر
الت تحققت خلل السنوات الماضية
شملت التوسع ف استخدام الغاز الطبيىع بالسوق المحىل المصى حيث تم تحويل جميع محطات الكهرباء للعمل بالغاز .علوة عىل التوسع
غتالمسبوق ف ر
مشوع توصيل الغاز الطبيىع للمنازل ف جميع محافظات مص لزيادة معدالت التوصيل  ،حيث تم توصيل  5مليي وحدة سكنية
بالغاز الطبيىع خلل السنوات الست الماضية  ،ويمثل ذلك نحو  ٪45من إجماىل  11.2مليون وحدة سكنية استفادت بالغاز الطبيىع عىل مدار
األربعي عاما الماضية  ،مؤكدا انه جار التوسع كذلك ف استخدامات الغاز الطبيىع كوقود ف السيارات لتحقيق الهدف االس رتاتيج لمص للحفاظ
عىل البيئة ودفع النمو االقتصادى  ،وانه تم بالفعل تحويل حواىل  331الف سيارة للعمل بالغاز الطبيىع ،باالضافة إىل  215محطة تموين بالغاز
الطبيىع ،ومن المخطط زيادة عدد المحطات لتصل إىل  609محطة باالضافة لتحويل  263الف سيارة بحلول عام .2023
نقال عن وزارة البترول والثروة المعدنية

أخبار سوق الغاز الطبيعي المصري:
االستعداد إلقرار رسوم عبور الغاز بالشبكة القومية لعام 2021
يستعد جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز لبدء خطوات إقرار تعريفة  2021لمرور الغاز الطبيىع ف الشبكة القومية للغازات الطبيعية.
حيث تقوم رشكة جاسكو حاليا بحساب قيمة التعريفة الجديدة بعد اعلمها من ِقبل الجهاز بالمنهجية ر
الت سيتم اعتمادها  ،وذلك تمهيدا
لمراجعتها من الجهاز والنظر فيها قبل عرضها عىل مجلس اإلدارة إلقرارها بشكل نهات .و«جاسكو» ىه الكيان المسئول عن إدارة وتشغيل الشبكة
القومية للغازات الطبيعية ف مص ،وإصلح األعطال بالشبكة حال حدوثها.
البتول ر
يشار إىل أن مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز برئاسة المهندس طارق المل ،وزير ر
والتوة المعدنية ،اعتمد العام الماض قيمة
تعريفة استخدام منظومة النقل (الشبكة القومية للغازات الطبيعية) لعام  2020وبلغت  37.5سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية ،مقابل 29
سنتا ف عام .2019

«التموين» تخطط لتحويل  6525مخبزً ا بالغاز الطبيعى كمرحلة أولي
ضح الدكتور عىل المصيلج ،أن هناك اهتماما من القيادة السياسية لتنفيذ عمليات التحول الستخدام الغاز الطبيىع كوقود نظيف بيئيا ،وعىل الفور
قامت وزارة التموين بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة ر
البتول ووزارة التنمية المحلية لتنفيذ ذلك ،مع قيام الوزارة بحص كامل للمخابز البلدية ر
الت
ا
سيتم تحويلها للعمل بالغاز الطبيىع عىل مستوي الجمهورية بحيث تشمل المرحلة األوىل تحويل  6525مختا لتعمل بالغاز الطبيىع بدل من السوالر
ولديها إحصاء واضح وخريطة كاملة لمراحل أخرى تمكننا من تنفيذ خطة التحويل بالتعاون ايضا مع العربية للتصنيع ،وفقا للمواصفات العالمية
للجودة ،مشتا إىل أن الدولة ممثلة ف وزارة التموين أتاحت قروض ميشة ونظم متعددة للتيست عىل اصحاب المخابز لإلشاع باستخدام الغاز
ر
المشوع بتقديم كافة
الطبيىع ف المخابز بديل عن السوالر ،ولفت المصيلج إىل طمأنة اصحاب المخابز بأن وزارة التموين ستضمن نجاح
التسهيلت اللزمة.
وف ضوء بروتوكول التعاون المتم بي العربية للتصنيع ووزارة التموين ،لتدبت كافة احتياجات "التموين" وفقا لمعايت الجودة العالمية ،وتعزيز خطة
ا
الدولة لتحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيىع بدال من السوالر ،ستقوم الهيئة بتصنيع الوالعات الغازية للمخابز ر
الت ستعمل بالغاز الطبيىع بدل من
ر
السوالر ،حيث يوجد لدينا  30ألف مخت مدعم والمخابز ر
الت تعمل بالغاز الطبيىع تبلغ نسبتها من  %20- 10فقط من اجماىل باف المخابز ،وسيتم
تنفيذ المرحلة األوىل لتحويل المخابز للعمل بالغاز وكل مخت سيكون بحاجة اىل  3 - 2والعات غازية.
وسيتم تشكيل لجنة عليا تشمل كافة االطراف المعنية بتنفيذ هذا ر
المشوع وسيكون بها ممثىل وزارة التموين والهيئة العربية للتصنيع.
نقال عن www.alamaltaqa.com

“البترول” توصل الغاز لمصانع “بدر” يناير المقبل
تستعد وزارة ر
البتول لتوصيل الغاز الطبيىع لعدد من المصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة بدر ،مع جدولة
قيمة التأمي المحددة عىل كل مصنع وتأجيل بدء تحصيلها  3أشهر ر
حت يتمكن المستثمرون من السداد
بناء عىل طلب قدمه االتحاد المصي لجمعيات المستثمرين .وقال المهندس علء السقىط نائب رئيس
البتول وافقت خلل االجتماع األخت مع وزير ر
االتحاد ،إن وزارة ر
البتول عىل تأجيل تحصيل قيمة التأمي
لمدة  3أشهر ،وحساب تكلفة التوصيل والقيمة التأمينية لكل مصنع عىل أن تبدأ عملية التوصيل مطلع
شهر يناير المقبل.
وأضاف السقىط ل ”البورصة” أن الوزير أكد عىل شعة التوصيل وجدولة سداد تلك قيمة لمدة عامي  24 -شهرا  -بدون فوائد ،ر
وتتاوح القيمة
التأمينية للمصانع بي مليون و 2مليون جنيه .وأشار إىل أن وزير ر
البتول وعد بإزالة تلك التحديات وتوصيل الغاز لجميع المصانع ف كافة المناطق
الصناعية مع بداية العام المقبل ،باعتباره أحد البنود ر
الت تسهم ف خفض السعر النهات للمنتج.

أخبار سوق الغاز الطبيعي المصري:
غازتك وجهاز تنمية المشروعات يوقعان عقد تمويل بـ  10ماليين جنيه
وقعت ر
الشكة المصية الدولية لتكنولوجيا الغاز (غازتك) اليوم عقد تمويل بقيمة  10مليي جنيه لتحويل السيارات للعمل بالوقود الثنات (غاز
طبيىع  /بتين) مع جهاز تنمية ر
المشوعات المتوسطة والصغتة ومتناهية الصغر.
وذكرت رشكة (غازتك) ،ف بيان لها اليوم الخميس ،أن العقد يستهدف تحويل حواىل ألف و 250سيارة للعمل بالغاز الطبيىع وهو ما يتيح توفت عدد
كبت من فرص العمل ف مختلف محافظات الجمهورية ،وتعد هذه المرحلة ر
الشيحة التمويلية الثالثة من إجماىل عقد تمويل المرحلة السادسة الذي
يبلغ  40مليون جنيه وبقيمة  10مليي جنيه لكل رشيحة ويستهدف تحويل إجماىل عدد  5آالف سيارة.
ر
ويأت توقيع العقد التمويىل ف إطار مبادرة رئيس الجمهورية ر
الت تستهدف التوسع ف استخدام الغاز الطبيىع كوقود بديل ف مختلف أنواع السيارات
ا
والمركبات ،لما يتمتع به الغاز الطبيىع من اقتصاديات وكفاءة تشغيل عالية ،والوفر الكبت الذي يحققه استخدام الغاز للمواطن ف سيارته ،فضل
عن حفاظه عىل البيئة.
المشوعات ف تحويل السيارات للغاز الطبيىع ف اإلسهام بفعالية ف تنفيذ ر
ومن المخطط أن يؤدي التعاون المثمر مع جهاز تنمية ر
استاتيجية الدولة
ر
رلتشيد الطاقة وخفض االعتماد عىل أنواع الوقود السائل ،وتعزيز التعاون المثمر والبناء بي وزارة البتول وجهاز تنمية الم رشوعات ف ر
المشوعات
ر
نقال عن alborsaanews.com
اإلستاتيجية ذات البعد االجتماع واالقتصادي والبيت.

غاز مصر يتدفق ..حقل "القطامية" يبدأ الضخ
أعلنت رشكة بريتش ربتوليوم "ت ت" التيطانية للنفط ،اإلثني ،عن بدء إنتاج الغاز من حقل القطامية بمص .وقال عملق النفط التيطات ،وفق
وكالة ر
رويتز ،إنه من المتوقع أن يصل إنتاج الحقل إىل  50مليون قدم مكعب من الغاز يوميا من بت واحدة.
واكتشف الحقل الواقع بمنطقة امتياز شمال دمياط البحرية ،ف رشق دلتا النيل عام  .2017وقال المدير اإلقليىم لمنطقة شمال أفريقيا ر
بالشكة
التيطانية كريم علء" :ساهمت أصول ت ت وبنيتها البحرية التحتية القائمة ف تنمية حقل القطامية بفاعلية وعىل نحو اقتصادي مما يجسد مثاال
جيدا عىل كيفية توافق تنمية المصادر الهيدروكربونية مع التغتات االقتصادية العالمية".
الشكة الفرعونية ر
الت يضم هيكل ملكيتها رش ر
للبتول ر
وجرى تنمية الحقل من خلل ر
كت ت ت وإيجاس ،وهو متصل بحقول تورت وحات عت خط
ر
كيلومتا .وتمتلك ت ت  %100من امتياز شمال دمياط ف رشق دلتا النيل.
أنابيب بطول 50
الشكة التيطانية مع وزارة ر
ويجري ضخ الغاز المنتج منه إىل الشبكة القومية للغاز .ووقعت ر
البتول اتفاقية منطقة امتياز شمال دمياط البحرية ،ف
عام  ،2010ويبلغ إجماىل استثمارات رشكة بريتش ربتوليوم ف مص نحو  30مليار دوالر منذ بدء عملها ف مص قبل  55عاما .وبحسب بيانات
البتول ر
رسمية صادرة عن وزارة ر
والتوة المعدنية فإن إجماىل إنتاج مص من الغاز الطبيىع يبلغ حاليا نحو  6.6مليار قدم مكعب يوميا من الغاز.
ر
وتأت حقول الدلتا ف المركز الثات بنسبة  %19من إجماىل مصادر الغاز ف مص ،ثم الصحراء الغربية بنسبة  ،%18وأختا خليج السويس بنسبة .%1
نقال عن العين اإلخبارية

أخبار أسواق الغاز الطبيعي العالمية:
النفط يهبط بفعل تنامي إصابات كورونا وزيادة مفاجئة للمخزون األمريكي
تراجعت أسعار النفط ،متأثرة بتنام اإلصابات بفتوس كورونا الذي يقوض االقتصاد العالىم ،فضل عن زيادة لم تكن متوقعة ف مخزونات الخام
األمريكية .واقتدت العقود اآلجلة للنفط باألسهم األمريكية ،ر
الت انخفضت ىه األخرى بفعل بواعث القلق المتعلقة بالجائحة .وتكابد أوروبا زيادات
حادة ف اإلصابات وتفرض قيودا اجتماعية جديدة .وف الواليات المتحدة ،تجاوزت حاالت اإلصابة الجديدة المئة ألف يوميا لعدة أيام ،وتضاعف
حجم اإلصابات ف ر
أكت من ر
عش واليات خلل األسبوعي األختين.

وقد تراجع خام برنت  27سنتا ليتحدد سعر التسوية عند  43.53دوالر للتميل ،ف حي نزل الخام األمريك غرب تكساس الوسيط  33سنتا ليغلق
ر
فيوتشز جروب" ،عندما تخلت األسهم عن المكاسب ،تبعها النفط ..إنها
عىل  41.12دوالر للتميل .وقال فيل فلي ،كبت المحللي لدى برايس
سوق خائفة للغاية ".وعززت بيانات الحكومة األمريكية أجواء التشاؤم ،إذ ارتفعت مخزونات الخام  4.3مليون برميل ،بينما كان من المتوقع
انخفاضها  913ألف برميل.
كان كل الخامي ارتفع سعرهما بعد أن أظهرت البيانات أن لقاحا تجريبيا للوقاية من فتوس كورونا تطوره فايزر وبيونتك فعال بنسبة  ،%90مما أثار
حت مع ذلك التطور ،فإن الطلب عىل النفط مازال ر
اآلمال ف السيطرة عىل الجائحة .لكن ر
مهتا .وقالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالىم عىل
ر
الخام لن يرتفع ارتفاعا كبتا عىل األرجح إال بعد فتة طويلة من  ،2021إذا كان اللقاح فعاال.
وعىل نحو مماثل ،خفضت منظمة البلدان المصدرة ر
للبتول (أوبك) توقعها للطلب عىل النفط ،قائلة إن تعافيه سيكون أبطأ ف  2021مما كان ُيعتقد
من قبل بسبب الفتوس .وقال وزير الطاقة الجزائري إن أوبك ( +ر
الت تضم أوبك وحلفاء لها بينهم روسيا) قد تمدد تخفيضات اإلنتاج البالغة 7.7
ُ
مليون برميل يوميا إىل  2021أو تعمقها إذا اقتضت الحاجة .ومن المتوقع أن تحجم أوبك +عن زيادة مقررة للمعروض ف يناير بسبب ضعف
التوقعات .وكانت المجموعة تدرس تقليص تخفيضات اإلمدادات إىل  5.7مليون برميل يوميا.

الهند تعتزم إنفاق  1.3مليار دوالر إلقامة ألف محطة وقود للغاز
ضح وزير النفط الهندي دارمندرا برادان بأن بلده ستعمل عىل إقامة ألف محطة رلتويد السيارات بالغاز
الطبيىع المسال عىل مدار السنوات الثلث المقبلة عىل طول الطرق الشيعة الرئيسية ،بتكلفة مئة مليار روبية
(1.3مليار دوالر) وجاء التصي ح خلل تدشينه للعمل ف أول  50محطة من ر
المشوع .وبحسب "األلمانية"،
فإن الهند تستهدف إىل أن يكون لديها محطة وقود غاز طبيىع مسال لكل  200-300كلم من الطرق الشيعة،
وف النقاط الصناعية الرئيسية ،لتعزيز استخدام الوقود النظيف ف النقل لمسافات طويلة وكذلك ف مجاالت
التعدين وغت ذلك من الصناعات.
ر
ر
ويمكن أن يستهلك قطاع النقل الهندي ما يتاوح بي  20إىل  25مليون مت مكعب ف اليوم من الغاز الطبيىع المسال ،ويكق تحويل  %10من
أسطول البلد من الشاحنات البالغ عددها مليون شاحنة إىل ارتفاع كبت ف الطلب عىل الغاز الطبيىع المسال .وتجدر اإلشارة إىل أن استخدام الغاز
الطبيىع المسال ف النقل لمسافات طويلة يعد أرخص بنسبة  %40من الديزل ،كما أن تحويل الشاحنات للعمل بالغاز الطبيىع سيقلل االنبعاثات
واالعتماد عىل واردات النفط الخام.

روسيا تدعو إلى تعاون أوثق مع «أوبك» بشأن الغاز الطبيعي

قال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروس ،إنه من المهم تعزيز التعاون ف قطاع الغاز الطبيىع بي روسيا وأعضاء ف منظمة «أوبك» .وبحسب ر
رويتز،
أكد خلل مؤتمر بي مسؤولي روس وأوبك عت ر
اإلنتنت ،أن التعاون بي «أوبك» ومنتدى الدول المصدرة للغاز يمكن تعزيزه .وروسيا عضو نشط ف
ر
المنتدى الذي يصفه محللون ب "أوبك الغاز" ،كما أن موسكو تتعاون من كثب مع منظمة البلدان المصدرة للبتول «أوبك» لخفض إنتاج الخام لدعم
أسعار النفط .وأوضح نوفاك أمام حوار الطاقة بي «أوبك» وروسيا ،الذي تستضيفه أمانة «أوبك» ،أن تعاف االقتصاد العالىم وسوق النفط كان
"صعبا" ف ظل عوامل عدم يقي ،من بينها إجراءات العزل بسبب جائحة كورونا.
وتجتمع «أوبك» ومنتجون كبار من خارجها ،ف مقدمتهم روسيا ،فيما يعرف ب «أوبك  30 »+نوفمت وأول ديسمت لتحديد سبل إشاعة االستقرار ف
رويتز ،من واقع تقرير لوكالة " ر
أسواق النفط مع تصر الطلب بسبب أزمة فتوس كورونا .يشار إىل أن حسابات أجرتها ر
إنتفاكس" ،أظهرت أن إنتاج
النفط ومكثفات الغاز الروس ارتفع إىل  9.98مليون برميل يوميا ف أكتوبر من  9.93مليون برميل يوميا ف سبتمت .وأوردت الوكالة نقل عن بيانات
من وزارة الطاقة ،أن إنتاج النفط والمكثفات بلغ  42.16مليون طن ف أكتوبر ،مقارنة ب  40.62مليون طن ف سبتمت .وأضافت " ر
إنتفاكس" ،أن إنتاج
مت مكعب من  41.9مليار ر
رشكة الغاز العملقة غازبروم ،ارتفع للمرة األوىل هذا العام ف أكتوبر إىل  42.7مليار ر
مت مكعب قبل عام.
عن موقع االقتصادية

أخبار أسواق الغاز الطبيعي العالمية:
أوروبا تمدد العقوبات على أنقرة بعد تنقيبها عن الغاز في شرق المتوسط
مددت الدول األعضاء ف االتحاد األوروت أمس إطار العقوبات ضد تركيا ،الذي يسمح بحظر
التأشتات وتجميد األصول بحق األفراد المتورطي ف التنقيب عن الغاز المتنازع عليه ف البحر
المتوسط ،لمدة عام آخر.
ر
ويأت هذا التحرك مع استمرار التوتر بي االتحاد األوروت وتركيا ،وال سيما بعد أن أمرت أنقرة
سفينة للتنقيب عن الغاز بدخول مياه رشق المتوسط ر
الت تطالب بها قتص واليونان ،حيث
تحث الدولتان عىل فرض مزيد من العقوبات.
ووفقا ل "الفرنسية" ،قال المجلس األوروت ف بيان "إنه تم تمديد إطار عقوبات االتحاد األوروت ر
حت  12نوفمت  ."2021وتمدد الخطوة بذلك قرارا
البتول ر
أصدره االتحاد ف أكتوبر  2019تم بموجبه فرض عقوبات عىل مسؤولي كبتين ف رشكة ر
التكية المملوكة للدولة ف فتاير من هذا العام.
كما أدان االتحاد األوروت قرار تركيا تمديد مهمة سفينة استكشاف الغاز ف منطقة متنازع عليها مع اليونان ف رشق المتوسط ،وسط ر
مؤشات عىل
عقوبات أوروبية تلوح ف األفق .وأعلن جوزيب بوريل المتحدث باسم وزير خارجية االتحاد األوروت" ،اإلعلن األخت حول نظام نافتيكس لإلخطار
البحري بشأن مواصلة تركيا أنشطة المسح الزلزاىل ف المناطق البحرية اليونانية والقتصية ،مؤسف ،خصوصا ف ضوء المحاوالت الجارية عىل
األصعدة كافة إليجاد أجواء حوار".
وأضاف "هذا النهج يسهم ف مزيد من التوتر وعدم الثقة ف المنطقة بدال من اإلسهام ف إيجاد حلول دائمة ،الحوار بحسن نية واالمتناع عن
خطوات أحادية ،عناض أساسية إليجاد بيئة مستقرة وآمنة ف رشق المتوسط ولتطوير علقة تعاون ومصلحة متبادلة بي االتحاد األوروت وتركيا".

"جازبروم" تسجل أعلى صادرات من الغاز في العام خالل الربع الثالث
شهدت رشكة جازبروم الروسية العملقة للغاز والنفط انتعاش صادراتها إىل مناطق رئيسية ف الرب ع
الثالث ،لتصل إىل أعىل مستوياتها خلل العام الجاري.

وذكرت وكالة بلومتج أن ر
الشكة العملقة للغاز استفادت مع خروج أوروبا من الموجة األوىل
ر
لحاالت اإلغلق للحد من فتوس كورونا ،حيث تعزز الطلب أيضا بفعل مشتيات لملء مخزون
الشتاء وتفضيل مرافق طاقة الغاز عىل الفحم.
وف الوقت نفسه ،شهدت إمدادات المنافسي تقييدا حيث عانت التوي ج من اضطراب ف اإلنتاج وانكمشت تدفقات الغاز الطبيىع المسال .ووفقا
لحسابات "بلومتج" استنادا للتقرير الماىل لجازبروم الذي تم إعداده تماشيا والمعايت المحاسبية الروسية ،ارتفعت المبيعات إىل دول أوروبية من
السوفييت السابق ،بنسبة  %20عىل أساس فصىل .وبلغت الصادرات إىل الصي  1.02مليار ر
ر
مت مكعب.
خارج االتحاد

الحكومة األمريكية تصعد تهديد العقوبات على خط أنابيب نورد ستريم
صعدت الحكومة األمريكية التهديد الوشيك بفرض عقوبات ف محاولة لوقف خط أنابيب الغاز الطبيىع نورد ر
ستيم  ،2الذي ستبط روسيا بألمانيا،
حسبما قال مسؤول أمريك كبت .وأضاف إن الحكومة األمريكية حددت بالفعل عددا من ر
الشكات أو األفراد الذين قد يواجهون عقوبات إذا لم يوقفوا
عملياتهم المتعلقة بخط األنابيب ،الذي يشمل نشاط الشحن.
وقال المسؤول" :نحن بصدد االتصال بعدد من هذه ر
الشكات إلبلغهم أنهم يشاركون ف نشاط خاضع للعقوبات" ،إال أنه رفض تحديد تلك
الشكات .وتابع" :العديد من هذه ر
ر
الشكات غت مدركة لهذا األمر وهذه االتصاالت تمنحها فرصة لوقف نشاطها".
وبحسب "األلمانية" قال المسؤول إن الحكومة األمريكية ستقدم تقريرا إىل الكونجرس بشأن ر
الشكات الخاضعة للعقوبات ف غضون أيام أو أسابيع.
عن موقع االقتصادية

أخبار أسواق الغاز الطبيعي العالمية:
بورصة شنغهاي تدشن خدمة منصات دولية لشراء الغاز الطبيعي عبر اإلنترنت
أطلقت بورصة شنغهاي للنفط والغاز ،وىه مركز وطت لتجارة الطاقة ف الصي ،أمس األول ،خدمة مناقصات دولية ر
لشاء الغاز الطبيىع المسال عت
ر
اإلنتنت ،.وبحسب ما أوردته وكالة أنباء الصي الجديدة "شنيخوا" ،تعد هذه الخطوة أحدث خطوة لتلبية طلبات ر
الشاء والمبيعات لكيانات سوق
الغاز الطبيىع المسال ف األسواق المحلية واألجنبية .وأعلنت رشكتا سينوبك ،وسنووك ،عملقتا النفط والغاز الصينيتان ،مناقصة رشاء عىل نظام
تجارة الغاز الطبيىع المسال الدوىل عت ر
اإلنتنت ف البورصة أمس األول .وستعمل ر
الشكتان خلل األشهر المقبلة ،عىل رشاء عدة سفن شحن للغاز
ر
ستشتي رشكة سينوبك  65ألف طن من الغاز الطبيىع المسال
الطبيىع المسال من السوق الدولية ،بحجم إزاحة لكل منها يبلغ  65ألف طن ،حيث
ر
بالنيابة عن رشكة س آر للغاز ،إحدى كتى رشكات غاز الفحم ف الصي .وتمت دعوة عدد من موردي الغاز األجانب ،بما ف ذلك شكات :توتال،
وميتسوي آند كو ،وجلينكور ،وآر دبليو اي ،وأرامكو للمشاركة ف تقديم العطاءات.
بشاء الغاز الطبيىع المسال عت ر
وبدأت بورصة شنغهاي للنفط والغاز ف  28أغسطس الماض عمليات تجريبية لنظامها الخاص ر
اإلنتنت من السوق
الدولية ،حيث توصلت "سينوبك" و"سنووك" لصفقات رشاء للغاز الطبيىع المسال مع نظتاتها األجنبية من خلل نظامها لخدمة تقديم العطاءات.
وقالت البورصة ،إنه ف إمكان األعضاء المسجلي ف البورصة حاليا طرح مناقصات متوسطة أو طويلة األجل ر
لشاء أو بيع الغاز الطبيىع المسال من
خلل نظام التبادل الدوىل للغاز الطبيىع المسال عت ر
اإلنتنت .وبلغ إجماىل حجم المعاملت  130ألف طن ،بينما أكدت البورصة أن ف إمكان
األعضاء المسجلي فيها حاليا طرح مناقصات متوسطة أو طويلة األجل ر
لشاء أو بيع الغاز الطبيىع المسال من خلل نظام التبادل الدوىل للغاز
ر
الطبيىع المسال عت ر
للمشتين الصغار للغاز الطبيىع المسال ،بحسب متطلبات السوق.
اإلنتنت .وتدرس البورصة أيضا إنشاء خدمة رشاء جماعية
ذكرت بيانات صادرة من المصلحة الوطنية لإلحصاء أختا ،أن الصي سجلت نموا متسارعا ف إنتاج الغاز الطبيىع الشهر الماض .وأظهرت البيانات
أن إنتاج البلد من الغاز الطبيىع ارتفع  %7.6عىل أساس سنوي إىل  14.6مليار ر
مت مكعب الشهر الماض ،متسارعا عن زيادة  %3.7ف أغسطس.

«شيفرون» تراهن على ثروات الغاز في الشرق األوسط بعد أعوام من التركيز على «الصخري»
بعد ر
التكت ألعوام عىل النفط والغاز الصخري ف الواليات المتحدة تعلق رشكة شيفرون األمريكية مستقبلها
الشق األوسط ر
ف مجال الغاز الطبيىع عىل منطقة ر
الت تعات انقسامات وتقلبات ،وتخطو فيها رشكات
الطاقة الكتى بحذر منذ أعوام طويلة .ويقوم تحول رئيس شيفرون التنفيذي مايكل ويرث عن اإلنتاج ف
الواليات المتحدة عىل رهان بأن ر
الشق األوسط بدأ يدخل عص مصالحة سيجعل التنقيب بحثا عن الغاز
الطبيىع مثاليا.
وترتكز الخطة عىل رشاء رشكة نوبل إنرج األمريكية هذا الشهر ف صفقة من تدبت ويرث قيمتها  11.8مليار دوالر .وقال ويرث ل " ر
رويتز" ف مقابلة
"قبل خمسة أعوام لم يكن رشق المتوسط يعد منطقة غنية بالموارد مثلما يراه أغلب الناس اليوم .وهذا تحول جوهري" .وأضاف "ال توجد
متطلبات استثمارية كبتة ف األجل القريب .هذه سمة مغرية جدا ف وقت لتدفقات السيولة فيه أهميتها".
وقال ويرث إن العلقات التجارية والدبلوماسية ف رشق المتوسط "بدأت تصبح ر
أكت تقنينا وقوة وهذا اتجاه نعتقد أنه يب رش بالخت للمنطقة" .ينتج
ر
الشق األوسط ثلث إنتاج العالم من النفط وسدس إنتاجه من الغاز الطبيىع ،واجتذب منذ زمن بعيد اهتمام رشكات النفط األجنبية .وتنتج
ر
"شيفرون" كميات من النفط والغاز ف المنطقة أقل مما تنتجه شكات كتى أخرى ،وفقا لتقديرات "رايستاد إنرج داتا" غت أنها ر
الشكة الكتى
الوحيدة ،ر
الت لم ينقطع نشاطها ف السعودية منذ  70عاما ،كما أنها احتفظت بعلقات طيبة مع الحكومات ف المنطقة.

ارتفاع صادرات الغاز النرويجية من بحر الشمال  21.2مليون متر مكعب
ارتفع تدفق الغاز التويج من خلل خطوط األنابيب إىل الدول المجاورة حول بحر الشمال بمقدار  21.4مليون ر
مت مكعب يوميا أو  %7.5من
متوسط معدل األمس  ،وذلك حسبما ذكرت رشكة جاسكو التويجية للغاز المملوكة للدولة .
وذكرت وكالة بلومتج لألنباء أن اإلنتاج بلغ  305.7مليون ر
مت مكعب ر
حت الساعة  06:49بتوقيت وسط أوروبا اليوم السبت .وكان المعدل يبلغ
 284.3مليون ر
مت مكعب يوم أمس .
عن موقع االقتصادية

بيانات وإحصائيات:
تقـريــر :لماذا ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في الواليات المتحدة خالل الوباء
أدت جائحة كورونا_ 19إىل انهيار أسعار النفط العالىم ،وتفاقم االنخفاض ف األسعار العالمية للغاز الطبيىع ،ر
الت بدأت قبل انتشار الوباء مع
وفرة اإلنتاج ف السوق بداية عام  .2020وبالرغم من انخفاض أسعار الغاز ف أوروبا وآسيا بشكل حاد بسبب ر
تفىس الوباء ،كان هناك استثناء
ملحوظ :ظلت أسعار الغاز ثابتة نسبيا ف الواليات المتحدة بل وارتفعت ف بعض األحيان (شكل  . )1هذه الظاهرة كانت مثتة للهتمام
ويمكن أن يكون لها آثار مهمة .وفيما يىل سيتم استعراضها:

ماذا يحدث؟  ..إنها ليست قصة طلب.
ف حي أن الوباء لم يص الطلب عىل الغاز الطبيىع بشكل سء مثل النفط ،إال
أنه كان له بعض اآلثار السلبية .ف وقت سابق من هذا العام ،قدرت وكالة
الطاقة الدولية انخفاض الطلب عىل الغاز الطبيىع بنسبة  ،٪5بينما توقعت
إدارة معلومات الطاقة األمريكية انخفاضا بنحو  ٪2ف الواليات المتحدة.
وعليه كان يجب أن ينخفض السعر بالتساوي مع انخفاض الطلب .فلماذا لم
يحدث ذلك هذه المرة؟
للحصول عىل إجابات ننظر إىل جانب العرض من النفط !!!

تتوقع إدارة الطاقة أن تنخفض إمدادات الغاز الطبيىع ف الواليات المتحدة بوتتة أشع من انخفاض الطلب هذا العام ،لكنه انخفاض غت
متساوي بي جميع المنتجي .إذ جعلت ثورة النفط الصخري الواليات المتحدة أكت منتج للنفط والغاز ف العالم .وتحتوي معظم خزانات
الصخر ر
الزيت عىل كل من النفط والغاز الطبيىع معا ،باختلف نسب الخليط بينهما .كما يحتوي الغاز الصخري عىل بعض السوائل المصاحبة
ر
الت يتم إنتاجها أثناء عمليات اإلنتاج .هناك أيضا مناطق ينتج منها الغاز الطبيىع فقط ،والذي يعد األقل ربحية نظرا النخفاض عائداته عن
عائدات النفط الخام أو سوائل الغاز الطبيىع بشكل عام .األمر الذي جعل عدد حفارات النفط ستة أضعاف عدد الحفارات ر
الت تبحث عن
الغاز الطبيىع ف الواليات المتحدة قبل انتشار الوباء .وجاء ارتفاع إنتاج الغاز الطبيىع كمنتج ثانوي مع زيادة إنتاج النفط الخام (شكل .)2
منذ عام  2006تضاعفت حصة إنتاج الغاز المصاحب ف إجماىل إنتاج الغاز األمريك (الشكل  .)3ووفقا إلدارة الطاقة األمريكية ،فإن معظم
النمو ف إنتاج الغاز الطبيىع ف الواليات المتحدة من الغاز المصاحب خلل عام  2018و.2019
عندما انخفضت أسعار النفط ر
لفتة وجتة إىل ما دون الصفر ف أواخر أبريل،
انهار إنتاج النفط األمريك بنحو  %20بسبب عدم قدرة المنتجي عىل تغطية
تكاليف التشغيل ،وتوقف ر
أكت من مليوت برميل يوم عن اإلنتاج ف مايو
ويونيو -وهو أكت انخفاض شهده اإلنتاج األمريك عىل اإلطلق .ثم تعاف إنتاج
كلهما منذ ذلك الحي ،لكنه ال يزال أقل بكثت من مستويات ما قبل انتشار
الوباء .وف أغسطس ،كان إنتاج النفط الخام األمريك أقل من مستويات مارس
ر
بأكت من  ٪15بينما تراجع إنتاج الغاز الطبيىع حواىل .٪5
الطبيع؟
كيف أثر ذلك عىل أسعار الغاز
ي
ر
يقتن إنتاج الغاز المصاحب بإنتاج النفط ،ويتوقف سعر الغاز إىل حد كبت عىل
اقتصاديات النفط ،دون اعتبار ألسعار الغاز الطبيىع .ويعت انخفاض إنتاج الغاز
الصخري شيئي )1 :زيادة اإلنتاج ف أماكن أخرى؛  )2ارتفاع األسعار .وهذا ما
حدث ف الواليات المتحدة؛ أدى انخفاض عدد حفارات الغاز منذ اندالع الوباء
إىل ارتفاع األسعار ،ولم تكن الزيادة ف سعر هتي هاب كبتة بما يكق لتتير
عمليات حفر إضافية.
الت تسمح ر
باإلضافة إىل مرونة عقود الغاز الطبيىع المسال األمريكية ر
بالتاجع واإللغاء ،مما أدى إىل انخفاض صادرات الغاز الطبيىع المسال
األمريك بنسبة  .٪54ويعد ما سبق ر
مؤشا هاما لتقدير األسعار ف المستقبل ،ويعكس دور الغاز المصاحب إلنتاج الزيت ف عملية تسعت الغاز،
www.forbes.com
وضورة إيجاد حوافز ترفع سعره وتدعم نشاط حفر الغاز بشكل مستقل.

The Egyptian Gas Market News
Mulla: Egy ptian-brokered fram ew ork deal s igned for boos ting Africa's oil inv es tm ents
Petroleum and Mineral Resources Minister Tarek el Mulla said that the
Africa Energy Investment Corporation (AEICORP) and the African ExportImport Bank (Afreximbank) reached a preliminary framework agreement
that is set to be signed in Cairo.

This came after a month-long partnership negotiations that kicked off
under Egypt’s sponsorship, Mulla added, describing the deal as an
important step that the African petroleum countries have been looking
forward to for years.
The minister made the remarks during his participation in the 39th virtual ministerial meeting of the African
Petroleum Producers' Organization (APPO) held to discuss activating cooperation efforts in the petroleum and gas
fields, as well as practical means to address the impacts of the coronavirus on the oil and gas industry, the oil
ministry said in a statement on Friday.
Mulla said that work is underway for preparing a detailed study in cooperation with five APPO member states on
the future of oil and gas in Africa amid the COVID-19 crisis and forming a technical committee to start preparing the
study in cooperation with international consulting bodies to be submitted in mid 2021.
egypttoday.com
Egy pt: PM Follow s up Progres s Made in Es tablis hing Natural Gas S tations
Prime Minister Mustafa Madbouli followed up Wednesday the progress made in the project of establishing natural
gas stations for fueling vehicles. This came during Madbouli's meeting with ministers of petroleum, finance, and
trade and industry.
The prime minister stressed during the meeting that the establishing of natural gas stations as well as power
stations for the electric cars is a vital topic for the government, which came in light of a global trend to heavily rely
on electric and natural gas vehicles.
President Abdel Fattah El Sisi is paying special interest to this issue, as he directed the government to expand the
number of power stations, aimed at recharging the electric cars, Madbouli noted.
allafrica.com
Egy pt s igns 86 agreem ents w ith int'l oil com panies in 6 y ears w ith inv es tm ent of $15B
During the past six years, 86 agreements were signed with international oil companies, with a commitment to
spend about $15 billion, according to Minister of Petroleum Tarek el-Molla.
Molla added Wednesday that 14 new agreements were signed in several concession areas throughout Egypt during
the period from March to October 2020. He noted that production rates jumped to the highest level in Egypt's
history, reaching 1.9 million barrels of oil equivalent per day in August 2019.
The minister expressed his pride that the reforms that were implemented in the oil and gas sector had already
succeeded, and their promising results appeared in the Egyptian economy, with a total investment of LE 1.2 trillion
during the period from 2014 to 2020.
He pointed out that the ministry is about to launch the Egypt portal for research and exploration, which is an
electronic platform to ensure the transparency and clarity of Egypt's geological data, to promote the auctions made
by the Egyptian oil and gas sector in the field of research and exploration.
“In 2019, two of the largest global companies were attracted, namely Chevron and ExxonMobil, to increase the
number of international companies operating in the field of oil research and exploration to reach more than 60
companies working in 164 concession areas,” he pointed.
egypttoday.com

The Egyptian Gas Market News
Egy pt To Build 400 Natural Gas Filling S tations Nationw ide
To enable Egypt run its “Autogas” program, of which the objective is to run the Egyptian car fleet on gas, the
Agence Ecofin said the country has plans to build 400 gas service stations all over the country. The facilities will rise
from the ground over the next 24 months.
The Egyptian International Gas Technology (Gastec), a subsidiary of the state-owned petroleum company (EGPC),
would be responsible for the building of the 400 natural gas filling stations across country over the next two years.
Agence Ecofin said the natural gas filling stations that are part of the government program called “Autogas”, aimed
at developing the use of natural gas as fuel instead of gasoline.
About 331, 000 have been converted to gas power in Egypt. In the next two years, the authorities plan to convert at
least 264,000 more cars, the report said.
Orientenergyreview.com
BP Com m ences Natural Gas Production from Qattam ey a, Atoll Fields
BP company announced it has started natural gas production from Qattameya gas field in the North Damietta
offshore concession and Atoll-4 field, according to BP statement published on FB official page. BP is working on the
field through its joint venture, Pharaonic Petroleum Co., with state-owned Egyptian Natural Gas Holding Co.
The company elaborated that it is expected for Qattameya field to produce around 50 million cubic feet per day of
natural gas. BP added that Atoll-4 includes estimated production of 105 million standard cubic feet per day of
natural gas and 3,500 barrels of condensates.
The Qattameya discovery was announced in 2017 and is part of BP's 100% interest in the North Damietta offshore
concession in the East Nile Delta. According to the statement, Atoll-4 will be tied back to Atoll facilities and will
help maintain production rate of Atoll field at 360 mmscf/d of natural gas, noting that all produced gas will be
directed to the Egyptian national grid.
spglobal.com

Gas -bas ed econom y : Inv es tm ents prom pt Egy pt to fas t track national goal
Minister of Petroleum and Mineral Resources Tarek El Molla told the ADIPEC virtual conference that Egypt is
moving towards becoming a gas-based economy thanks to self-sufficiency in natural gas that was achieved in 2018.
He added: “gas development projects attracted $30 billion worth of investments in the past five years paving the
way for self-sufficiency”.
He said the country has converted all its thermal power plants to natural gas and started programmes to provide
households and the transport sector with gas-based alternatives.
“In the past six years, we successfully connected five million Egyptian households to the natural gas grid, which is a
huge breakthrough. This number represents 45 percent of the total number of 11.2 million households connected
to natural gas in the past 40 years.”
El Molla said the country has also expanded the use of Compressed Natural Gas (CNG) in vehicles as part of
national goal to drive economic growth through natural gas.
“We have 330,000 converted-vehicles on the road fuelled through 215 CNG stations with a plan to reach more than
600 stations and additional 260,000 converted vehicles by 2023,” he said.
www.zawya.com

The International Gas Market News
How To Keep African Oil, Gas Indus try S trong?
The African Energy Chamber (AEC) has officially launched the second edition of its African Energy Outlook 2021,
which details all of the major challenges facing African oil and gas stakeholders, as well as workable solutions that
will keep the industry on a strong and stable growth path.
Africa’s oil and gas industry is facing extraordinary circumstances. An ongoing energy transition and new efforts to
decarbonize the world are weighing on oil demand. The shale revolution is exacerbating these pressures. And of
course, the COVID-19 pandemic has wrought havoc on markets around the world, accelerating and intensifying
existing trends.
Restrictive fiscal regimes, inefficient and carbon-intensive production, and difficulties in doing business are
preventing the industry from reaching its full potential.
According to the Executive Chairman of the African Energy Chamber, NJ Ayuk, to remain competitive, African
producers and governments must cut red tape to make life easier for hardworking Africans, businesses and
investors to work and grow the energy sector. “We know from experience this will reduce the cost of doing
business, speed up approvals and make life better for Africans,” he said. “We must never be ashamed of supporting
an industry that has brought so much to Africa and will continue to bring people out of poverty and reduce reliance
on foreign aid.
“We believe the short-term outlook will improve if countries apply more competitive fiscal regimes. Emissions can
be reduced by curbing flaring and monetizing gas, improving and future-proofing the carbon profile of African
petroleum production.”
Ayuk believes that developing gas-to-power infrastructure will increase access to affordable energy for all sectors
of the economy, offering massive knock-on benefits and making it easier to do business. “Reducing lead times to
limit risk premiums put on long cycle projects will further bolster the industry’s viability and growth prospects” he
said noting that “It will not be easy, but these reforms are necessary.”
Orientenergyreview.com
African Energy Cham ber Forecas ts Increas ed Gas Monetis ation In Lates t 2021 Outlook
The African Energy Chamber has notably found that while not insulated to COVID-19, gas markets have been less
exposed than that of oil to the shocks of 2020. In its latest Africa Energy Outlook 2021 released earlier this week,
the African Energy Chamber forecasts increased gas monetization across the continent on the back of
decarbonisation and industrialisation drive.
The African Energy Chamber has notably found that while not insulated to COVID-19, gas markets have been less
exposed than that of oil to the shocks of 2020, notably because the transportation industry has been the most
affected by the COVID-19 pandemic and is more oil-demanding than gas. The global gas market was nevertheless
already facing a glut of LNG before COVID-19, resulting in even more depressed prices as the pandemic’s impact on
demand started to manifest in the spring of 2020. As a result, key reference prices in Europe, North America and
Asia all have experienced negative pressure since the start of 2020.
Looking forward, the African Energy Chamber’s expectations for the global gas market fundamentals are to remain
loose through 2021 on the back of weak COVID-19 induced demand and continued high supply of LNG before prices
tighten significantly as LNG demand growth will outpace liquefaction capacity due to more delays in project
sanctioning.
The forecast notably points to a tight LNG balance between 2023 and 2025, and along with it, a price spike.
Following this period, there is a downside risk in prices for 2026 and 2027 driven by the potential of seeing a new
wave of sanctioning activity during 2021 and 2022. Such future projects are expected to include ExxonMobil and
Eni’s 15.2 mtpa Rovuma LNG terminal in Mozambique and expansions of BP and Kosmos Energy’s Greater Tortue
Ahmeyim (GTA) FLNG project in Mauritania and Senegal.
Orientenergyreview.com

The International Gas Market News
Ex plainer: Why U.S . Natural Gas Prices Hav e Increas ed During The Pandem ic
The pandemic additionally exacerbated the fall in global natural gas prices that began pre-COVID as new abundant
supply entered the market at the beginning of the year. But as prices of gas in Europe and Asia dropped
precipitously due to the pandemic’s outbreak, there was been a notable exception: in the US prices remained
relatively steady and even rose at times. But the persistent (relative) strength of US natural gas prices has been an
interesting phenomenon that, as we discuss in this post, could have important implications.
So what’s going on?
It’s not a demand story. While the pandemic hasn’t hurt natural
gas demand as badly as oil, it sure had some negative effect.
The IEA estimated earlier this year that natural gas demand
would fall by 5%; here in the US, the EIA expects it to fall by
about 2%. Lower demand should equal lower prices.
Why not this time?

For answers look to supply…of oil!!!
The Energy Department expects US natural gas supply to fall more rapidly than demand this year but the fall in
supply is not the same among all producers. The shale revolution has made the US into the world’s largest
producer of both oil and natural gas. It began with a natural gas focus but quickly expanded into oil shale plays as
well. But it’s not a clean distinction: Most shale reservoirs have both oil and natural gas, although the mixture
varies widely. Most shale gas plays have some liquids (natural gas liquids or NGLs) produced in association with
gas-focused production operations. There are also places where natural gas constitutes almost the entire output.
The latter have in recent years been the least profitable as generally returns on natural gas were much lower than
returns on crude or NGLs. Before the pandemic, there were more than six times as many rigs looking for oil in the
US than for natural gas. But as US crude production soared so did natural gas output as byproduct.
Since 2006, the share of associated gas in the total U.S. production has roughly doubled. And, per EIA, in 2018 and
2019 most of the growth in U.S. natural gas production came from associated gas.
When oil prices briefly went below zero in late April, US oil
production collapsed. Unable to cover their operating costs, US
producers shut in over 2 Million b/d of production in May—the
sharpest decline of US production ever seen.
And as oil production collapsed in the US shale plays, so did
associated gas production. Overall US crude production fell by
nearly 20% between March and June, while natural gas
production fell by about 10%. Production of both has since
recovered, but remains well below pre-COVID levels. As of
August, US crude oil output remains more than 15% below
March levels while the decline in natural gas output has
moderated to about 5%.
How does this matter for natural gas prices?
When gas is produced in association with oil, the economics are largely driven by the economics of oil. When oil
prices do not support production, associated natural gas production also stops with little to none consideration of
natural gas prices. Less gas production in oil shale plays could mean two things: 1) increase in production
elsewhere; 2) higher prices. The latter is what happened in the U.S.; indeed the gas-focused rig count has fallen
along with the oil rig count since the pandemic broke out, as the increase in Henry Hub have not been substantial
enough to justify additional drilling.
www.forbes.com

